
OVER DE BERGEN
De naam van het ras geeft aan waar zijn 
oorsprong ligt: Trãs-os-Montes – Over de 
bergen. Dat is het armste en meest onher-
bergzame gebied in Portugal met woeste 
natuur, middeleeuwse dorpjes en 
historische steden. Samen met de eerste 
bewoners van het Iberisch schiereiland 
komt deze bewaker mee met de herders 
en hun kuddes. Waar herders zijn, zijn 
kuddes en waar de kuddes zijn is hun 
bewaker, de Cão de Gado Transmontano. 
En … wolven, die tot op vandaag de dag 

Als de Raad van Beheer een in een bepaald land nationaal erkend honden-
ras ook erkent, betekent dit dat zo’n ras op tentoonstellingen in Nederland 
kan worden ingeschreven en een nationaal kampioenschap (CAC) kan 
winnen. Een voorwaarde is dat de hond in het bezit is van een van stam-
boom uit het land van herkomst. Dan krijgt men in Nederland een N.H.S.B. 
stamboom. Is er geen stamboom, dan kan de hond worden aangekeurd 
door twee Nederlandse keurmeesters, waarna een inschrijving in het 
Voorlopig Register (V.R.) volgt. Het wordt eigenaars van het zestal nieuwe 
hondenrassen niet moeilijk gemaakt want aankeuring kan ook plaatsvin-
den op (Kampioenschaps)clubmatches, Nakomelingendagen, etc. 
In Portugal wordt de Cão de Gado Transmontano in 2004 nationaal erkend. 
Tot op heden wordt zijn Portugese naam gebruikt; Portugese Mastiff kan 
een alternatief zijn.  

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied heeft onlangs een zestal hondenrassen 
erkend. Dat betekent dat deze honden in Nederland kunnen meedoen met alle activi-
teiten die door of vanwege de Raad worden georganiseerd. ONZE HOND laat u in 
het kort kennismaken met deze nieuwe hondenrassen.  

Cão de Gado Transmontano
      - Portugese Mastiff – Trasmontano Mastiff -

De Iberische wolf, een ondersoort van 
de Europese wolf.
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in de regio te vinden zijn. Het gaat om de Iberische wolf, 
een ondersoort van de Europese wolf, die geïsoleerd leeft 
van andere wolvenpopulaties.  
De schatting is dat er tussen de 1300 en 1500 Cão de Gado 
Transmontano’s in Portual leven. Het is allang geen 
bijzonderheid meer dat er op tentoonstellingen circa 40 
honden worden ingeschreven. 

IMPOSANT VOORKOMEN
Men gaat er van uit dat de Cão de Gado Transmontano 
dezelfde voorouders heeft als de Tibetaanse Mastiff en dat 
hij een ‘zijtak’ is van de Rafeiro do Alentejo - de zuid 
Portugese ‘veedrijvershond’, die de herder heeft gevolgd 
tijdens de migraties in Portugal.  
Het ras heeft een imposant voorkomen en is iets gereser-
veerd ten opzichte van vreemde mensen. Men beschrijft 
hem als redelijk gehoorzaam en betrouwbaar, gevoelig 
voor menselijk contact. Tegelijkertijd is het een uitste-
kende, alerte waakhond, die zonder te aarzelen de strijd 
aangaat met wolven die de kudde aanvallen. 
Nu de erkenning in Nederland is gerealiseerd, zal de 
belangstelling voor pups toenemen. Een aantal zaken 
moet men weten. Op de leeftijd van zo’n 7, 8 weken 
begint al, op natuurlijke wijze, zijn uitgroei tot een 
bewaker van zijn gebied en van de eigendommen die 

hem zijn toevertrouwd. Men moet beseffen dat hij zelfstan-
dig ingrijpt, als híj denkt dat het nodig is. 

WERKELOOS
Die schattig ogende pup groeit binnen een jaar naar 60 
kilogram en 85 centimeter schofthoogte. Onnodig om te 
zeggen dat als er geen werk meer is in de bergen en op de 
velden, hij zijn dagen werkeloos moet slijten. Zijn afkomst 
verloochent hij niet en als er geen schapen zijn om te bewa-
ken, dan worden de mensen in zijn directe omgeving ‘zijn 
schapen’, die hij zal bewaken. Zijn drang naar onafhankelijk-
heid, om zelfstandige beslissingen te nemen en zijn domi-
nante neigingen zijn zaken om rekening mee te houden.
Kortom, komt de Cão de Gado Transmontano in handen 
van onervaren hondenliefhebbers, die nog nooit een 
molosser hebben opgevoed, dan kan het eindigen in een 
drama. Een hoog hek om het terrein is een eerste vereiste.

Het is de vraag of de Cão de Gado Transmontano wel zo 
geschikt is als huishond – zeker hier in het drukke Neder-
land. Ze hebben altijd vrij door de bergen en heuvels 
kunnen lopen, draven, en leggen lange afstanden af, op 
zoek naar betere weides. Contact met mensen is er nauwe-
lijks en als een geboren bewaker weet hij onmiddellijk hoe 
hij zijn territorium moet verdedigen.  

RONKENDE GESCHIEDENIS
Door de eeuwen heen trekken verschillende stammen met 
hun kuddes vanuit Klein-Azië van oost naar west. Zij 
worden vergezeld van en beschermd door mastiffs. 
Ongeveer 4000 jaar geleden zijn er in Spanje en Portugal 
stammen aangekomen die voor hun levensonderhoud de 
kuddes in verschillende regio’s laten grazen. Gescheiden 
door hoge bergen en brede rivieren worden op natuurlijke 
wijze verschillende rassen gecreëerd, zoals de Rafeira do 
Alentejo en de Estrela Berghond.      
Het ras heeft geen ronkende geschiedenis met koningen of 
oude documenten. In Portugal is er een rasvereniging, de 
Clube Portugês do Cão de Gado Transmontano (http://
cp-caodegadotransmontano.com/). Er zijn diverse studies 
naar het ras  gedaan, onder andere door de Universiteiten 
van Porto en Trás-os-Montes-Alto Douro. Laatstgenoemde 
concludeert dat de Cão de Gado Transmontano sinds het 
Neolithicum deel uit maakt van de ‘levende geschiedenis’ 
van de regio. ■

In de volgende nummers van ONZE HOND de:
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka 
Miniature American Shepherd 
Barbado da Terceira 
Reeds verschenen: 
Chodsky Pes
Pražský Krysařík

Geduld, ruimte en een ferme hand van opvoeden zijn cruciaal bij 
de Cão de Gado Transmontano.
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